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ขอ้สอบ CPA จาํลองพร้อมเฉลย 
คร้ังท่ี 1/2563 

ขอขอบคุณผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามหลายท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลขอ้สอบชุดน้ี 
ขอใหค้วามมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลใหท่้านสอบผา่นเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้นเร็ววนั 

 

 
 
 
 
 

วชิา การบญัชี 1 (ส่วนอตันยั) 
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 
โดย ดร. สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ 

คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา 
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“เอกสารชดุนีไดร้บัความรว่มมือรว่มใจจากทงัผูเ้ขา้สอบจาํนวนมาก และตวัผมผูจ้ดัทาํคิดเป็นชวัโมงทาํงานรวมมากกวา่ 50 ชวัโมงทาํงาน ซงึ
ทกุคนทีเกียวขอ้งยินดีทีจะใหพี้นอ้งใชเ้พือเพิมพนูความรูแ้ละศกัยภาพในการสอบ แตจ่ะไมยิ่นดีแมแ้ตนิ่ดเดียวหากถกูนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์
ดงันนั จงึขออธิบายเกียวกบัความคุม้ครองดงันี” 
 
เอกสารชดุนีไดร้บัความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัลขิสทิธิ (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2558 
 
อนุญาตให้ใช ้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณอ์ ักษร  
1) การใชเ้พือเตรยีมสอบ CPA ของตนเอง หรอือธิบายเพือนฝงูโดยไมห่วงัผลตอบแทน (ไมส่งวนลขิสทิธิใดๆ กบัผูเ้ขา้สอบครบั) 
2) การใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาทงั ของรฐัและเอกชนในลกัษณะทีไมห่วงัผลกาํไร 
3) การใชเ้พือ update ความรูเ้กียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง 
 
ไม่อนุญาตให้ใช ้ 
1) การใชป้ระกอบการติวสอบ CPA ในลกัษณะทีเป็นติวเตอรที์เปิดสอนและเก็บคา่ตอบแทน 
2) การดดัแปลงหรอืคดัลอกเพือประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์เช่น การพิมพข์าย การใชป้ระกอบกบัเอกสารประกอบการสอน หรอืการกระทาํ 
ลกัษณะอืนใดทีเขา้ข่ายการทาํเพือหวงัประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์
 
หากท่านไม่มันใจว่าท ่านอยู่ในข ่ายอนุญาตให้ใช ้หร ือไม่ โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543 สมศักด  ิประถมศร ีเมฆ หร ือขอหนังสอื
อนุญาตเป็นลายลักษณอ์ ักษร  ขอบคุณทเีข ้าใจคร ับ 
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ปรนัย (บางส่วน) 

1. ซือกิจการเป็นสดัสว่น % จ่ายเงิน ,  บาท ในจาํนวนนีไม่รวมคา่ใชจ้่ายทางตรงทีเกียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ  บาท และ

คา่ใชจ้่ายอืนๆ หลงัจากรวมธุรกิจ  บาท กิจการจะบนัทกึเงินลงทนุเทา่กบัเทา่ใด 

a.  บาท 

b. ,  บาท.. 
c. ,  บาท 

d. 1,  บาท 

2. กรณีทีบรษัิทใหญ่สญูเสียการควบคมุในบรษัิทยอ่ย ณ วนัทีสญูเสียการควบคมุ วิธีการปฏิบติัทางการบญัชีขอ้ใดไมถ่กูตอ้ง 

a. ตดัสนิทรพัยแ์ละหนีสนิของบรษัิทยอ่ยออกดว้ยมลูคา่ตามบญัชี 

b. รบัรูเ้งินลงทนุทีเหลือในบรษัิทยอ่ยเดิมดว้ยมลูคา่ยติุธรรม 

c. จัดประเภทจาํนวนใหม่ทเีคยแสดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จอนืไปไว้ในงบกาํไรขาดทุนทุกรายการ .. 
3. ขอ้ใดตอ่ไปนีถกูตอ้งเกียวกบัภาษีเงินได ้

a. ในจดัประเภทสินทรพัย ์และหนีสนิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี กิจการตอ้งแยกสว่นทีเกินและไมเ่กิน 1 ปีออกจากกนั แมไ้มมี่

การวางแผนภาษีทีชดัเจน 

b. สาํหร ับงบการเงนิรวมในบางประเทศทจี่ายภาษีจากกาํไรรวม กจิการสามารถนาํสนิทร ัพยแ์ละหนีสนิภาษีเงนิได้
รอตัดบัญชมีาแสดงยอดสุทธ ิได้.. 

c. กิจการสามารถแสดงยอดสทุธิของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิภาษีเงินไดปี้ปัจจบุนั กบัสินทรพัยแ์ละหนีสนิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

ได ้

d. หากกิจการมีการวางแผนภาษี และมีการกาํหนดเวลากลบัรายการสนิทรพัย ์และหนีสนิเงินไดร้อตดับญัชี กิจการตอ้งคิด

ลดภาษีเงินไดร้อตดับญัชีขา้งตน้ดว้ย 

4. กิจการจะนาํเสนอมลูคา่ของเงินลงทนุในบรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรอืกิจการรว่มคา้ ในงบการเงินเฉพาะดว้ย … 

a. ราคาทนุ หรอื มลูคา่ตามวิธีสว่นไดเ้สีย 

b. ราคาทนุ หรอืตาม TFRS 9 เมือประกาศใช ้

c. มลูคา่ตามวิธีสว่นไดเ้สีย หรอื TFRS 9 เมือประกาศใช ้

d. ราคาทุนหร ือ  มูลค่าตามวธิ ีส่วนได้เสยี หร ือ  TFRS 9 เมอืประกาศใช้ .. 
5. รายจ่ายรายการใดสามารถรวมเป็นตน้ทนุของสินคา้คงเหลือได ้

a. ตน้ทนุทางการเงินกรณีทีจ่ายชา้เกินปกติ 

b. คา่เช่าคลงัสนิคา้เพือรอขาย 

c. ค่าขนส่งสนิค้าไปยังผู้ร ับฝากขาย.. 
d. ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนในการซือสนิคา้คา่เช่าคลงัสนิคา้ 
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6. กิจการแลกรถยนตร์าคาทนุ , ,  บาท คา่เสือมราคาสะสม ,  บาทแลกกบัทีดิน ซงึมีมลูคา่ยติุธรรม ,  บาทโดย

กิจการจ่ายเงินสดเพิมอีก ,  บาท 

a. ด้อยค่าสนิทร ัพย  ์ ,  บาท .. 
b. ดอ้ยคา่สนิทรพัย ์ ,  บาท 

c. ไมมี่ผลกาํไร(ขาดทนุ)จากการแลกเปลียน 

d. กาํไรจากการแลกเปลียน ,  บาท 

7. จากการเปลียนแปลงกฎหมายแรงงานทีกาํหนดใหจ้่ายเงินชดเชยผูท้าํงานเกิน  ปี จาก  วนั เป็น  วนั มีผลกระทบตอ่ขอ้ใด 

a. ตน้ทนุบรกิารปัจจบุนั 

b. เอาทีสบายใจ 

c. การวดัมลูคา่ใหมข่องหนีสนิผลประโยชนพ์นกังาน 

d. ต้นทุนบร ิการในอดตี.. 
8. กิจการจะรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยต์ามลาํดบัในขอ้ใด ก) ลดมลูคา่ตามบญัชีของคา่ความนิยมทีไดปั้นสว่นใหก้บั

หน่วยสนิทรพัย ์ข) ลดมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยที์เคยตีราคาเพิมขนึทีรวมอยูใ่นหน่วยสนิทรพัยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดตามสดัสว่นของ

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยแ์ต่ละรายการ ค) ลดมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยอื์นทีรวมอยูใ่นหน่วยสนิทรพัยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดตาม

สดัสว่นของมลูค่าตามบญัชีของสนิทรพัยแ์ต่ละรายการ  

a. ก) ข) ค) 

b. ก) ข) 

c. ก) ค) .. 
d. ข) ค) 

9. กิจการมีสนิคา้ 3,500 หน่วย ทีคาดวา่จะขายไดชิ้นละ 34 บาท มีคา่ใชจ้่ายขายชินละ 2 บาท สินคา้มีราคาตลาด 35 บาท แตมี่

สญัญาทีไมส่ามารถยกเลกิไดใ้นปีหนา้ 1,000 ชิน ราคาขายชินละ 35 บาท ซงึมีคา่ใชจ้่ายในการขายชินละ 4 บาท มลูคา่สนิคา้ ณ 

วนัสนิปีเทา่กบัเทา่ใด 

a. 111,000 บาท .. 
b. 112,000 บาท 

c. 119,000 บาท 

d. 122,500 บาท 

10. เป็นหนี 1,000,000 บาท ประกอบดว้ยเงินตน้ 900,000 บาท ดอกเบียคา้งจ่าย 100,000 บาทกิจการจ่ายชาํระเป็นทีดินราคาทนุ 

500,000 บาท ทีมีมลูคา่ยติุธรรม 700,000 บาท กิจการจะรบัรูร้ายการในกาํไรขาดทนุอยา่งไร 

a. ผลกาํไรจากโอนทีดิน 200,000 บาท ผลกาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหนี 200,000 บาท 

b. ผลกาํไรจากโอนทดีนิ  200,000 บาท  ผลกาํไรจากการปรับโครงสร ้างหนี 300,000 บาท .. 
c. ผลกาํไรจากโอนทีดิน 300,000 บาท ผลกาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหนี 200,000 บาท 
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d. ผลกาํไรจากโอนทีดิน 0 บาท ผลกาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหนี 500,000 บาท 

11. ณ วนัที  เมษายน x  กิจการ A ประกาศขอ้เสนอขอซือหุน้ (tender offer) ของกิจการ B จากผูถื้อรายยอ่ย โดยตอ้งการหุน้ % 

เพือจะไดค้วบคมุ โดยมีระยะเวลาครบกาํหนดปิดขอ้เสนอคือ  พฤศจิกายน x  แตว่นัที  ตลุาคม x  บรษัิทสามารถรวบรวมได้

ครบ % จงึเขา้ไปควบคมุ วนัทีรวมธุรกิจสาํเรจ็คือวนัใด 

a.  เมษายน x1 

b.  พฤศจิกายน x1 

c.  ตุลาคม x1.. 
d.  ธนัวาคม x1 

12. อา้งถงึ TAS 38 ขอ้ใดเป็นสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน 

a. ระบบปฏิบติัการทีใชง้านในเครอืงจกัร 

b. คา่ความนิยม 

c. ใบอนุญาตสัญญาณดจิติอล.. 
d. เครอืงหมายการคา้ทีไดจ้ากสญัญาเช่า 

13. อา้งถงึ TAS 16 ขอ้ใดถือเป็นทีดิน อาคาร และอปุกรณ ์

a. ทีดินถือไวเ้พือขาย 

b. อุปกรณเ์คร ืองมอืทใีช ้บาํรุงร ักษาเหมอืงแร ่.. 
c. สนิทรพัยชี์วภาพทางการเกษตร 

d. สนิทรพัยที์เกียวขอ้งกบัการสาํรวจและประเมินแหลง่แร ่

14. บรษัิท A และ บรษัิท B ถือหุน้ในบรษัิท C  70%  และ 30 % ตามลาํดบั โดยทีธุรกรรมสาํคญัไดแ้ก่ การเพิมทนุ ลดทนุ การควบ

กิจการ ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูถื้อหุน้ 2 ใน 3 แตก่ารขายสนิคา้ การซือกระทาํไดโ้ดยอาศยัเสียงขา้งมาก เช่นนีจะถือวา่บรษัิท 

A มีอาํนาจควบคมุบรษัิท C หรือไม ่

a. มอีาํนาจควบคุม เนืองจาก A มสีทิธ ิทมีคีวามสาํคัญในบร ิษัท  C .. 
b. ไมมี่อาํนาจควบคมุ เนืองจาก A จะตอ้งอาศยัเสียงจาก B จงึจะสามารถการเพิมทนุ ลดทนุ การควบกิจการได ้

c. ไมมี่อาํนาจควบคมุ เนืองจาก A ไมไ่ดถื้อหุน้ 100%  

d. มีอาํนาจควบคมุ เนืองจาก A ถือหุน้เกิน 50% 

15. บรษัิท ก , ข, ค ถือหุน้ /  ในบรษัิท ง เทา่กนั แต่บรษัิท ก มีสทิธิในการหุน้กูแ้ปลงสภาพของ ง ทีหากบรษัิทแปลงสภาพแลว้ จะทาํ

ใหบ้รษัิท ก ถือหุน้ % ในบรษัิท ง แตบ่รษัิท ก ไมคิ่ดทีจะแปลงสภาพหุน้กูด้งักลา่ว เพราะเนืองจากไมคุ่ม้คา่ในการลงทนุ ถงึ

อยา่งไรก็ตาม บรษัิท ง ประกอบกิจการทีเกียวขอ้งและเป็นประโยชนต์อ่ บรษัิท ก อยูแ่ลว้ขอ้สรุปใดถกูตอ้ง 

a. บรษัิท ก. มีอาํนาจในการควบคมุบรษัิท ง เพราะมีสทิธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

b. บรษัิท ก. ไมมี่อาํนาจในการควบคมุบรษัิท ง เพราะยงัไมไ่ดใ้ชส้ิทธิดงักลา่ว 
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c. บรษัิท ก. ไมมี่อาํนาจในการควบคมุบรษัิท ง เพราะบรษัิท ง ประกอบกิจการทีเกียวขอ้งและเป็นประโยชนต์อ่ บรษัิท ก อยู่

แลว้ 

d. บร ิษัท  ก. ไม่มีอาํนาจในการควบคุมบร ิษัท  ง เพราะไม่มคีวามตังใจทจีะแปลงสภาพหุ้นกู้.. 
16. การรว่มการงานซงึผูมี้อาํนาจควบคมุรว่ม มีสทิธิในสนิทรพัยส์ทุธิของการรว่มการงานนนัเรยีกวา่ 

a. การร ่วมค้า.. 
b. การรว่มดาํเนินงาน 

c. เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 

d. การรว่มมือกนัทาํสงิทียิงใหญ่ใหก้บัโลก 

17. รายการใดตอ่ไปนีทีไมต่อ้งตงัประมาณการหนีสิน . คา่ชดเชยการเลกิจา้งพนกังานจากการยา้ยฐานการผลติ .สญัญาเช่าจ่าย

ลว่งหนา้ยกเลกิไมไ่ดก้รณีกิจการยา้ยสถานทีดาํเนินงาน .การวางนโยบายปรบัโครงสรา้งองคก์รทียงัไมไ่ดแ้จง้ผูถ้กูกระทบทราบ .

ประมาณการผลขาดทนุในอนาคต 

a. 1,2 

b. 2,3 

c. 3,4.. 
d. 2,4 

18. บรษัิท A สงัซือสินคา้ 2 ล๊อต ล๊อคแรก: สนิคา้  4,000 ชิน @ 5 บาท ราคาทีวา่จะขายได ้8 บาท  สว่นล๊อตสอง: สนิคา้ 2,000 ชิน เป็น

เงิน 10,000 ดอลลาร.์.. อตัราแลกเปลียน 32 บาทตอ่ 1 ดอลลาร ์สนิปีอตัราแลกเปลียน 32.50 บาทตอ่ 1 ดอลลาร ์ตน้ทนุสนิคา้

ทงัหมดเทา่กบักีบาท 

a. 340,000 บาท .. 
b. 345,000 บาท 

c. 357,000 บาท 

d. 352,000 บาท 

19. บรษัิทเอก จาํกดั มีขอ้มลูการดาํเนินงานดงันี:  ขายเงินเชือ 420,000 สว่นลดจ่าย 3,000: นโยบายการ ตงัคา่เผือหนีสงสยัจะสญู 1% 

จากยอดลกูหนี หนีสญูตามประมวลฯ 1,000 หนีสญูไมต่ามประมวลฯ 3,000 หนีสญูไดร้บัคืนตามประมวลฯ 4,000 หนีสญูไดร้บัคืน

ไมต่ามประมวลฯ 2,000 เงินสดรบัชาํระหนี 440,000 ลกูหนีตน้งวด 200,000 บาท คา่เผือหนีสงสยัจะสญูตน้งวด 3000 บาท บนัทกึ

ปรบัปรุงคา่เผือหนีสงสยัจะสญูระหวา่งงวดเทา่กบัเทา่ใด 

a. เครดติ ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ  บาท .. 
b. เครดิต คา่เผือหนีสงสยัจะสญู  บาท 

c. เครดิต คา่เผือหนีสงสยัจะสญู  บาท 

d. เครดิต คา่เผือหนีสงสยัจะสญู 1,270 บาท 
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20. ขอ้ใดไมมี่ผลกระทบกบั สนิทรพัย/์หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

a. การตงัสาํรองหนีสญู 

b. ค่าความนิยม.. 
c. การตีราคาทีดิน อาคาร และอปุกรณ ์

d. กาํไรระหวา่งกนัทียงัไมเ่กิดขนึจากธุรกรรมซือขายของกิจการในเครอื 

21. บรษัิท ABC ถือหุน้ในบรษัิท XYZ 30%  โดยบรษัิท XYZ มีกาํไรสทุธิ   1,000,000 บาท ปรบัมลูคา่เงินลงทนุเผือขายในกาํไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อืน  100,000 บาท จ่ายปันผล  700,000 บาท บรษัิท ABC จะรบัรูส้ว่นแบง่กาํไรและสว่นแบง่กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืนจาก

บรษัิท XYZ อยา่งไร 

a. กาํไรขาดทนุ 1,000,000 บาท, กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน 100,000 บาท 

b. กาํไรขาดทนุ 210,000 บาท , กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน 0 บาท 

c. กาํไรขาดทนุ 210,000 บาท , กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน 30,000 บาท 

dr. หนสีูญ 1,000     
cr. ลูกหนี 1,000     
dr. ค่าเผอื 1,000     
cr. หนสีงสัย 1,000     

ตัดลูกหนเีป็นสูญตามประมวล
dr. ค่าเผอื 3,000     
cr. ลูกหนี 3,000     

ตัดลูกหนเีป็นสูญไม่ประมวล
dr. เงนิสด 4,000     
cr. รายไดอ้นื 4,000     

หนสีูญไดค้นืแบบประมวล
dr. เงนิสด 2,000     
cr. ค่าเผอื 2,000     

หนสีูญไดค้นืไม่ประมวล

ค่าเผอื
ตัดสูญ 1,000         ยกมา 3,000         
ตัดสูญ 3,000         หนสีูญรบัคนื 2,000         

ตงัเพมิ 730            
ยกไป 1,730         

5,730         5,730         

ลูกหนี
ยกมา 200,000     ตัดสูญ 1,000         

ตัดสูญ 3,000         
ขายเชอืสุทธิ 417,000     รบัชาํระ 440,000     

ยกไป 173,000     
617,000   617,000   
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d. กาํไรขาดทุน  300,000 บาท  , กาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จอนื  30,000 บาท .. 
22. กิจการขายเครอืงใชไ้ฟฟา้โดยใหก้ารรบัประกนัสินคา้  ปี นบัจากวนัทีซือ ในกรณีทีสนิคา้ทกุรายการทีจาํหน่ายเกิดชาํรุดเสียหายใน

ระดบัตาํ คา่ใชจ้่ายโดยประมาณในการแกไ้ขความเสียหายเทา่กบั ,  บาท แตห่ากสินคา้ทกุรายการทีจาํหน่ายเกิดความ

เสียหายอยูใ่นระดบัสงู คา่ใชจ้่ายโดยประมาณในการแกไ้ขความเสียหาย เทา่กบั , , 0 บาท ซงึจากประสบการณไ์นอดีต

สามารถคาดการณค์วามน่าจะเป็นของความเสียหายทีจะเกิดขึน ดงันี:  % ไมมี่ความเสียหายเกิดขนึ, % มีความเสียหายเกิด

ขนึอยูใ่นระดบัตาํ, % เสียหายเกิดขนึอยูใ่นระดบัสงู กิจการตอ้งตงัประมาณการหนีสนิประกนัคณุภาพเทา่กบัเทา่ใด  

a.  0 บาท 

b. 270,000 บาท .. 
c. 120,000 บาท 

d. 150,000 บาท 

23. รายการใดตอ่ไปนีทีสามารถรวมเป็นตน้ทนุของโรงงานได ้1) เงินเดือนผูจ้ดัการโรงงานทีควบคมุการก่อสรา้ง 2) เงินเดือนเลขา

ผูจ้ดัการโรงงาน 3) คา่ลว่งเวลาแรงงานก่อสรา้ง 4) คา่เลียงรบัรองทีปรกึษาจากต่างประเทศ ทีจา้งมาเพือควบคมุการก่อสรา้ง 

a. 1,4 

b. 1,2 

c. 1,3.. 
d. 1,3,4 

24. บรษัิท A เช่าอาคารจากบรษัิท B เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 ปี เนืองจากบรษัิท B ยงัตอ้งปรบัปรุงทางเขา้อาคารเป็นเงิน  

18,000 บาท บรษัิท A จงึยงัไม่สามารถเขา้ใชอ้าคารไดอ้ยา่งเตม็ที บรษัิท B จงึยกเวน้คา่เช่าให ้2 เดือน และจ่ายเงินคา่ขนยา้ย

สมัภาระใหบ้รษัิท A 26,000 บาท บรษัิท A จะบนัทกึคา่เช่าเดือนละเทา่ใด 

a. 3,500 บาท 

b. 4,000 บาท .. 
c. 4,500 บาท 

d. 5,000 บาท 
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ข้อ  1 ต้นทุนกู้ยมื 

ณ. 15 ธนัวาคม x  บรษัิท แมวลาย ไดท้าํสญัญากบั บรษัิท ก่อสรา้ง A เพือสรา้งหอพกัมลูคา่  ลา้นบาท ซงึบรษัิท แมวลาย 
ตอ้งการผลตอบแทนในรูปของคา่เช่า ดว้ยทาํเลทีตงัทียอดเยียมใกลก้บัถนนสาทรทีมีสาํนกังานสอบบญัชีชือดงัหลายแหง่ แมวลายจงึคอ่นขา้ง
มนัใจเกียวกบัผลตอบแทนจากการลงทนุ บรษัิทก่อสรา้ง A ไดเ้รมิก่อสรา้ง เมือวนัที 20 ธนัวาคม x  และไดเ้บิกเบิกคา่ก่อสรา้งในปี 25x1 
ดงันี 

• 1 มกราคม x  จาํนวน  ลา้นบาท 

• 1 เมษายน x  จาํนวน  ลา้นบาท 

• 1 กรกฎาคม x  จาํนวน .  ลา้นบาท 

• 1 ตลุาคม x  จาํนวน .  ลา้นบาท 

ในระหวา่งปี x  บรษัิท แมวลาย ไดท้าํการกูยื้มเงินจาํนวน  ราย ดงันี 

1. กูยื้มเงินธนาคาร B จาํนวน  ลา้นบาท โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือการก่อสรา้งโดยเฉพาะ อตัราดอกเบีย % อายสุญัญา 10 ปี จ่าย
ดอกเบียทกุวนัทีสนิปี 

2. ตวัแลกเงิน % 20 ลา้นบาท วตัถปุระสงคท์วัไป เมือวนัที  กรกฎาคม x  อาย ุ  จ่ายดอกเบียทกุวนัที  กรกฎาคม 

3. ตวัสญัญาใชเ้งิน % 5 ลา้นบาท วตัถปุระสงคท์วัไป เมือวนัที  กรกฎาคม x  อาย ุ  ปี จ่ายดอกเบียทกุวนัที  มิถนุายน 

ในระหวา่งปี x  บรษัิท แมวลาย ไดร้บัเงินกูก้อ้นแรกมาเรว็ จึงลงทนุในตราสารไดผ้ลตอบแทน ,  บาท 

สมมติรายการทีเกิดขนึทงัหมดเป็นเงินสด เวน้แตห่ากขอ้มลูมีเป็นอยา่งอืน หากมีทศนิยมใหใ้ช ้  ตาํแหน่ง โดยไมมี่การปัดเศษ 

ใหท้าํ 

1) ใหบ้นัทกึบญัชี บรษัิท แมวลาย ในสว่นของตน้ทนุการกูยื้มมาเพือสรา้งหอพกั ณ.วนัที  ธนัวาคม x  (  คะแนน) 

2) คาํนวณประกอบตามขอ้ที  (  คะแนน) 

3) บรษัิท แมวลาย ขอปรกึษาทา่นวา่ หากบรษัิทจะวดัมลูคา่ตน้ทนุในการก่อสรา้งหอพกัดว้ยมลูค่าราคาทนุ หรอื มลูคา่ยติุธรรม 
และตอ่มา บรษัิท จะเปลียนวิธีการวดัมลูคา่นนัไดห้รอืไม ่เพราะอะไร จงอธิบาย (4 คะแนน) 

ตอบ 

สาํหรบัขอ้นี ขออา้งอิงคูมื่ออธิบายมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 23 ของสภาวิชาชีพบญัชีฯ ตวัอยา่งที 3 หนา้ 5 ตามรายละเอียดตอ่ไปนี  

) ใหบ้นัทกึบญัชี บรษัิท แมวลาย ในสว่นของตน้ทนุการกูยื้มมาเพือสรา้งหอพกั ณ.วนัที  ธนัวาคม x  (  คะแนน) 

dr. อาคารหอพกัระหวา่งก่อสรา้ง      479,800   
dr. ดอกเบียจ่าย   1,920,200   
cr. เงินสด / ดอกเบียคา้งจ่าย    2,400,000  
 บนัทกึดอกเบียจ่าย    
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) คาํนวณประกอบตามขอ้ที  (  คะแนน) 

การคาํนวณรายจ่ายสะสมถวัเฉลีย  หน่วย : บาท 
วนัที  เงินจ่ายรบัเหมา  สดัสว่นเวลานบัถงึสนิปี x1 รายจ่ายเฉลียถ่วงนาํหนกั 

 มกราคม x1   3,000,000  12/12 3,000,000  
 เมษายน x1   1,000,000  9/12  750,000  
 กรกฎาคม x1   2,200,000  6/12 1,100,000  
 ตลุาคม x1   4,800,000  3/12 1,200,000  
รวมรายจ่ายเฉลียถ่วงนาํหนกั   6,050,000  

 

การคาํนวณหาอตัราการตงัขนึเป็นราคาทนุของสินทรพัยส์าหรบัเงินกูยื้มเพือวตัถปุระสงคท์วัไป  
ประเภทเงินกูยื้ม  เงินตน้  อตัราดอกเบีย ระยะเวลา (ปี x1) ดอกเบียจ่าย 
ตวัแลกเงิน  20,000,000  8% 12/12 1,600,000  
ตวัสญัญาใชเ้งิน  5,000,000  12% 6/12  300,000  
รวม  25,000,000    1,900,000  

อัตราตงัเป็นทุน  (1.9m / 2.5m)     7.60% 
 

การคานวณหาตน้ทนุการกูยื้มทีหลีกเลียงได ้    
แหลง่เงินกู ้ รายจ่ายเฉลียถ่วงนาํหนกั  อตัราดอกเบีย  ตน้ทนุกูยื้มรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย ์
เงินกูเ้ฉพาะ        5,000,000  10.00%                    500,000  
เงินกูท้วัไป        1,050,000  7.60%                      79,800  
หกั ผลตอบแทนจากการลงทนุ   -                  100,000  
รวม        6,050,000                      479,800  

 

การคาํนวณหาดอกเบียจ่ายทีเกิดขนึจรงิสาํหรบัปี 25x1   
ประเภทเงินกูยื้ม  เงินตน้  อตัราดอกเบีย ระยะเวลา (ปี x1) ดอกเบียจ่าย 
เงินกูธ้นาคาร B        5,000,000  10% 12/12        500,000  
ตวัแลกเงิน      20,000,000  8% 12/12     1,600,000  
ตวัสญัญาใชเ้งิน        5,000,000  12% 6/12        300,000  
        2,400,000  
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จากการคาํนวณขา้งตน้ จะเหน็ไดว้า่ ตน้ทนุการกูยื้มทีหลีกเลียงได ้ (479,800 บาท) มีจาํนวนนอ้ยกวา่ดอกเบียจ่ายทีเกิดขนึจรงิ 
(2,400,000 บาท) ดงันนั บรษัิทฯจงึสามารถบนัทกึตน้ทนุการกูยื้มทีหลีกเลียงไดท้งัจาํนวน 479,800 บาทไปเป็นตน้ทนุของอาคารได ้

) บรษัิท แมวลาย จะเปลียนวิธีการวดัมลูคา่นนัไดห้รอืไม ่เพราะอะไร จงอธิบาย 

กิจการมีทางเลือกในการวดัมลูค่าของอสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุได ้ 2 วิธี คือ วิธีราคาทนุ หรอื วิธีมลูคา่ยติุธรรมตามแผนภาพ
ตอ่ไปนี  

 

ทงันี กิจการสามารถเปลียนวิธีการวดัมลูคา่ของหอพกัรายการดงักลา่วได ้ หากการเปลียนแปลงทาํใหง้บการเงินใหข้อ้มลูทีน่าเชือถือ
และเกียวขอ้งกบัการตดัสนิใจมากขนึ โดยถือเป็นการ “เปลียนนโยบายการบญัชี” ซงึกิจการตอ้งกิจการตอ้งปรบังบการเงินยอ้นหลงัสาํหรบัการ
เปลียนแปลงนนัพรอ้มทงัปรบังบการเงินงวดก่อนทีนาํมาเปรยีบเทียบดว้ย (TAS 8) 
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ข้อ  2 การรวมธุรกจิ 

บรษัิท เอก ลงทนุในบรษัิท โท 45% ตอ่มา โท ซือหุน้คืนจากผูถื้อหุน้รายยอ่ย หลงัจากการซือหุน้คืนดงักลา่วทาํให ้เอก กลายเป็นผูถื้อ
หุน้ในโทสดัสว่น 65% และมีอาํนาจควบคมุ  

ขอ้มลูก่อนซือหุน้คืน 
มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทุธิของโทก่อนซือหุน้คืนเทา่กบั 20 ลา้นบาท 

ขอ้มลูหลงัซือหุน้คืน 
มลูคา่ยติุธรรมของหุน้สดัสว่น 65% = 65 ลา้นบาท 
มลูคา่ยติุธรรมของหุน้สดัสว่น 35% = 35 ลา้นบาท 

มลูคา่ยติุธรรมของสนิทรพัย ์
เงินทนุหมนุเวียน และสนิทรพัยมี์ตวัตน 15 ลา้นบาท 
สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน - ฐานขอ้มลูลกูคา้ 65 ลา้นบาท  
สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน - กลุม่ของแรงงาน 15 ลา้นบาท 

ใหท้าํ 
1. คาํนวณสนิทรพัยที์สามารถระบไุด ้(3 คะแนน) 
2. คาํนวณคา่ความนิยม (4 คะแนน) 
3. คาํนวณกาํไรจากการรวมธุรกิจ (3 คะแนน) 
4. บนัทกึรายการ ณ วนัทีรวมกิจการ (10 คะแนน)  
หมายเหต ุสว่นไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรม 

ตอบ 

“การคาํนวณขอ้นีไมค่าํนงึถงึภาษีเงินได”้ 

. คาํนวณสนิทรพัยที์สามารถระบไุด ้(  คะแนน) 

อา้งถงึ TFRS 3 กิจการตอ้งรบัรูส้นิทรพัยที์ระบไุดจ้ากการรวมธุรกิจดว้ยมลูคา่ยติุธรรม ซงึสนิทรพัยเ์งินทนุหมนุเวียน และสินทรพัยมี์
ตวัตนถือเป็นสนิทรพัยที์ระบไุด ้เช่นเดียวกบัฐานขอ้มลูลกูคา้ (ทีไมมี่ขอ้จาํกดัในการขาย) ถือเป็นสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตนทีแยกเป็นเอกเทศได ้สว่น
กลุม่ของแรงงานถือเป็นรายการทีระบไุมไ่ด ้จงึตอ้งนาํไปรวมกบัคา่ความนิยม ดงันนั สินทรพัยที์ระบไุดจ้งึประกอบดว้ย 

 หน่วย:ลา้นบาท 
เงินทนุหมนุเวียน และสนิทรพัยมี์ตวัตน 15 
สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน - ฐานขอ้มลูลกูคา้ 65 
รวม 80 
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. คาํนวณคา่ความนิยม (  คะแนน) 

 หน่วย:ลา้นบาท 

มลูคา่ยติุธรรมของหุน้สดัสว่น %  65 

มลูคา่ยติุธรรมของหุน้สดัสว่น %(NCI) 35 

มลูคา่ธุรกิจ %  100 

หกั มลูคา่ยติุธรรมของสนิทรพัยที์ระบไุด ้ 80 

ค่าความนิยม 20 

. คาํนวณกาํไรจากการรวมธุรกิจ (  คะแนน) 

เนืองจากไมมี่ขอ้มลูเกียวกบัเงินลงทนุในบรษัิทโท จงึสมมติวา่บรษัิทเอก ลงทนุ 45% ในบรษัิทโทตามมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัย์
สทุธิของบรษัิทโท 

 หน่วย:ลา้นบาท 
มลูคา่ยติุธรรมของหุน้สดัสว่น 65%  65 
หกั มลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุก่อนไดอ้าํนาจควบคมุ 9 
(45% x 20 ลา้นบาท)  
กาํไรจากการรวมธุรกิจ  56 

. บนัทกึรายการ ณ วนัทีรวมกิจการ (  คะแนน) 

ตอ่ไปนีเป็นการบนัทกึบญัชีในสมดุบญัชีของบรษัิท เอก ณ วนัไดม้าซงึอาํนาจควบคมุ 

dr. เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม - บรษัิทโท xx  
cr. สว่นแบง่กาํไรจากบรษัิทรว่ม (P/L)  xx 
cr. สว่นแบง่กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืนจากบรษัิทรว่ม (OCI)  xx 
 รบัรูส้ว่นแบง่กาํไรจากบรษัิทรว่ม   
dr. สว่นแบง่กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืนจากบรษัิทรว่ม (OCI) xx  
cr. กาํไรสทุธิ (P/L)  xx 
cr. กาํไรสะสม (R/E)  xx 
 บนัทกึปิดสว่นแบง่กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืนของบรษัิทโท   
dr. เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 65  
cr. ผลกาํไรจากการรวมธุรกิจสาํเรจ็  56 
cr. เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม - บรษัิทโท  9 

 บนัทกึการไดม้าซงึอาํนาจควบคมุในบรษัิทโท   
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ข้อ  3.1 สัญญาเช่าการเงนิ 

เมือวนัที 1 มกราคม 25x1 บรษัิท ก จาํกดั ทาํสญัญาเช่าทีดินและอาคารจากบรษัิท โดยมีรายละเอียดดงันี 

 ทีดิน อาคาร 
สญัญาเช่า 15 ปี 
ณ วนัสนิสดุสญัญาเช่า ไมโ่อนกรรมสทิธิ โอนกรรมสทิธิ 
อาย ุ  อายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 20 ปี 
คา่เช่า รวมกนั 1,000,000 บาท 
มลูคา่ยติุธรรม 3,000,000 บาท 7,000,000 บาท 
เงินมดัจาํ 500,000 บาท คืนใหเ้มือสนิสดุสญัญาเช่า 
อตัราดอกเบีย  PVIFA n=15,i=10 เทา่กบั 7.60608 

PVIFA n=20, i=10 เทา่กบั 8.51356 
การจดัประเภทสญัญา สญัญาเช่าดาํเนินงาน สญัญาเช่าการเงิน 

คาํถาม (รวม 16.5 คะแนน) 

1. คาํนวณคา่เช่าทีดินและอาคารออกจากกนั 

2. บนัทกึบญัชีทีเกียวขอ้ง ณ วนัที 1 มกราคม และ 31 ธนัวาคม 25x1  

3. จดัทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

ตอบ 

. คาํนวณคา่เช่าทีดินและอาคารออกจากกนั 

อา้งถงึ TAS 17 สญัญาเช่า ความเสียงและผลตอบแทนทงัหมดหรอืเกือบทงัหมดของ “ทีดิน” แปลงขา้งตน้ยงัคงอยูก่บัผูใ้หเ้ช่า จงึถือ
เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน ซงึกิจการตอ้งรบัรูค้า่เช่าเขา้กาํไรขาดทนุตามวิธีเสน้ตรงปีละ 300,000 บาท ซงึเป็นการแบง่คา่เช่าตามสดัสว่นของ
มลูคา่ยติุธรรม 

ในขณะทีตอ้งรบัรูส้ญัญาเช่า “อาคาร” เป็นสญัญาเช่าการเงิน ซงึหมายถงึการรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยแ์ละหนีสนิในงบแสดงฐานะการเงิน 
ตลอดจนรบัรูค้า่เสือมราคาและดอกเบียทีเกียวขอ้งในกาํไรขาดทนุ ตามการคาํนวณดงันี  

ประเภทของรายจ่าย รายจ่าย  กระแสเงินสด   PV factors  %  ปี   มลูคา่ปัจจบุนั  
เงินงวด คา่เช่า 700,000 7.60608       5,324,256  
เงินกอ้น -    

รวม          5,324,256  
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. บนัทกึบญัชีทีเกียวขอ้ง ณ วนัที  มกราคม และ  ธนัวาคม x1  

สาํหรบัทีดิน กิจการจะบนัทกึรบัรูค้า่เช่าปีละ 300,000 บาท  

สาํหรบัอาคาร ในแตล่ะปีกิจการจะตอ้งบนัทกึดอกเบียจ่ายและลดเงินตน้ของหนีสนิตามสญัญาเช่าตามตารางตดับญัชีตอ่ไปนี 

สนิปี เงินจ่าย ตดัดอก ตดัตน้ เงินตน้คงเหลือ 
x0          5,324,256  
x1       700,000        532,426        167,574        5,156,682  
x2       700,000        515,668        184,332        4,972,350  
x3       700,000        497,235        202,765        4,769,585  
x4       700,000        476,958        223,042        4,546,543  
x5       700,000        454,654        245,346        4,301,198  
x6       700,000        430,120        269,880        4,031,317  
x7       700,000        403,132        296,868        3,734,449  
x8       700,000        373,445        326,555        3,407,894  
x9       700,000        340,789        359,211        3,048,683  

x10       700,000        304,868        395,132        2,653,552  
x11       700,000        265,355        434,645        2,218,907  
x12       700,000        221,891        478,109        1,740,797  
x13       700,000        174,080        525,920        1,214,877  
x14       700,000        121,488        578,512          636,365  
x15       700,000         63,636        636,364                   -   

 

และกิจการตอ้งตดัคา่เสือมราคาสทิธิการใชอ้าคารปีละ 354,950.40 บาท (5,324,256 / 15 ปี) และบนัทกึบญัชีดงันี  

1/1/x1 dr. สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอืน - เงินมดัจาํสญัญาเช่า 500,000   
 cr. เงินสด  500,000  
  บนัทกึการจ่ายค่ามดัจาํสญัญาเช่า   
1/1/x1 dr. สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้- อาคาร 5,324,256   
 cr. หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน  5,324,256  
  บนัทกึการทาํสญัญาเช่าทีดินและอาคาร   
31/12/x1 dr. ดอกเบียจ่าย 532,426   
 dr. หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน 167,574   
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 dr. คา่เช่าทีดิน 300,000   
 cr. เงินสด  1,000,000  
  บนัทกึการจ่ายค่าเช่า   
31/12/x1 dr. คา่ตดัจาํหน่ายสินทรพัยส์ทิธิการใช ้ 354,950   
 cr. คา่ตดัจาํหน่ายสินทรพัยส์ทิธิการใชส้ะสม - อาคาร  354,950  
  บนัทกึการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้   

จดัทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ณ 31/12/25x1 เฉพาะทีเกียวกบัสญัญาเช่า 

บร ิษัท  ก จาํกัด  
งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วันท  ี31 ธันวาคม 25x1  

  หน่วย: บาท  
สนิทร ัพย  ์  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน  

สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้- อาคาร 4,969,306  
สนิทรพัยอื์น - ค่ามดัจาํสญัญาเช่า 500,000  

หนีสนิ   
หนีสนิหมนุเวียน  

หนีสนิตามสญัญาเช่าสว่นทีถงึกาํหนดภายใน 1 ปี 184,332  
หนีสนิไมห่มนุเวียน  

หนีสนิตามสญัญาเช่าสทุธิจากสว่นทีถงึกาํหนดภายใน 1 ปี 4,972,350  
  

บร ิษัท  ก จาํกัด  
งบกาํไรขาดทุน   
สาํหร ับปี สนิสุดวันท  ี31 ธันวาคม 25x1  

  หน่วย: บาท  
ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน  

คา่เช่าทีดิน 300,000  
คา่ตดัจาํหน่ายสินทรพัยส์ทิธิการใช ้ 354,950  

กาํไรจากการดาํเนินงาน  xx  
ตน้ทนุทางการเงิน - ดอกเบียตามสญัญาเช่า 532,426  
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ข้อ  3.2 การดอ้ยค่าของสินทร ัพย ์

เมือเดือนกมุภาพนัธ ์ 2563 บรษัิท G ไดข้ายโรงงานสาขาระยองทีใชผ้ลติรถยนต ์ ใหแ้ก่บรษัิท W ทีเป็นนกัลงทนุจากจีน และไดมี้
ประกาศวา่จะปิดโรงผลิตในประเทศไทยใหเ้สรจ็ภายในปี 2563 แตไ่ดมี้การแจง้แก่ลกูคา้วา่ยงัมีศนูยบ์รกิารเรอืงของการซอ่ม หรอือะไหล่
รถยนตอ์ยู่ หลงัจากทีประกาศตวัแทนโชวรู์มรถยนตข์องบรษัิท G ไดมี้การลดราคามากถงึ 50% 

บรษัิท ติม ไดมี้การซือรถยนตจ์ากบรษัิท G ในปี 2562 มีมลูคา่ตามบญัชี 1.15 ลา้นบาท (ราคาทนุ 1.50 ลา้นบาท และคา่เสือมราคา
สะสม 0.35 ลา้นบาท) ซงึ ณ วนัที บรษัิท G ประกาศปิดโรงงาน บรษัิท ติม ยงัไมไ่ดอ้นมุติัใหเ้ผยแพรง่บการเงินสูส่าธารณชน 

ใหท้าํ (รวม 3.5 คะแนน) 

1. จากขอ้มลูดงักลา่วมีขอ้บง่ชีการดอ้ยคา่หรอืไม ่

2. อธิบายขอ้มลูเกียวกบัการทดสอบการดอ้ยคา่ 

3. บรษัิท ติม ตอ้งปรบัปรุงงบการเงินปี 2562 ของบรษัิทหรอืไม ่

ตอบ 

.จากขอ้มลูดงักลา่วมีขอ้บง่ชีการดอ้ยคา่หรอืไม ่

อา้งถงึ TAS 36 เรอืงการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ การทีบรษัิท G ลดราคารถยนตที์บรษัิทติมซือมาถงึ 50% ถืเป็นขอ้บง่ชีภายนอก
เกียวกบัการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์เป็นเพราะ “ราคาตลาดของสินทรพัยล์ดลงอย่างเป็นสาระสาํคญั” 

.อธิบายขอ้มลูเกียวกบัการทดสอบการดอ้ยคา่ 

จากเหตกุารณที์เกิดขนึ สงิทีติมตอ้งทาํคือ ตอ้งประเมิน “หน่วยสนิทรพัยที์ก่อใหเ้กิดเงินสด” ทีรถคนัดงักลา่วเป็นสว่นประกอบ หาก
หน่วยสนิทรพัยด์งักลา่วมีมลูคา่ทีไดร้บัคืนซงึหมายถงึจาํนวนทีมากกวา่ระหวา่งมลูคา่ขายสทุธิ กบัมลูคา่จากการใช ้หรอื max(NSP, VIU) ตาํ
กวา่มลูคา่ตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยด์งักลา่ว ยอ่มก่อใหเ้กิดการดอ้ยคา่ ซงึกิจการตอ้งปันสว่นผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ใหก้บัรถดงักลา่ว
ดว้ย  

สาํหรบัขอ้มลูทีตอ้งจดัเตรยีมประกอบดว้ย 

1. มลูคา่ตามบญัชีของหน่วยสนิทรพัยที์ก่อใหเ้กิดเงินสด 

2. ราคาขาย และตน้ทนุทางตรงทีทาํใหข้ายไดข้องสนิทรพัยแ์ตล่ะรายการทีเป็นสว่นประกอบของหน่วยสนิทรพัยฯ์  

3. กระแสเงินสดจากการใชห้น่วยสินทรพัยด์งักลา่ว อตัราคิดลดทีเหมาะสม ตลอดจนหว้งเวลาทีกิจการจะไดร้บัประโยชน์

จากหน่วยสนิทรพัย ์ 

ทงันี หากหน่วยสนิทรพัยด์งักลา่วไมเ่กิดการดอ้ยคา่ ยอ่มแสดงว่ารถดงักลา่วไมด่อ้ยคา่เช่นกนั แตกิ่จการอาจตอ้งประเมินวา่การซอ่ม
บาํรุงในอนาคตของรถคนัดงักลา่วจะทาํไดย้ากขนึหรอืไม ่ เนืองจากบรษัิท G กาํลงัจะยา้ยฐานการผลิตออกจากประเทศไทย หากเป็นเช่นนนั
ยอ่มสง่ผลตอ่อายกุารใชง้านทีอาจสนัลง จงึตอ้งประเมินอายกุารใชง้านใหมเ่พือใหก้ารตดัคา่เสือมราคาแมน่ยาํยิงขึน 
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++ หลกัสตูร Step by Step รอบนีของด เนืองจากอาจารยมี์แผนรกัษาสขุภาพ++ แตมี่ออนไลนต์ามปกติ 

.บรษัิท ติม ตอ้งปรบัปรุงงบการเงินปี  ของบรษัิทหรอืไม ่

ไมว่า่หน่วยสนิทรพัยน์นัจะเกิดการดอ้ยคา่ในปี 2563 หรอืไมก็่ตาม บรษัิทติมจะ “ไมต่อ้งปรบัปรุงงบการเงินปี 2562” เนืองจากบรษัิท 
G ประกาศข่าวลดราคา 50% ในปี 2563 ซงึแปลวา่ปี 2562 ไม่มีขอ้บง่ชีเกียวกบัการดอ้ยคา่ และไมต่อ้งทดสอบดอ้ยคา่ในปี 2562 แตอ่ยา่งใด 
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วิชาการบญัชี  เรยีนทกุ เสาร ์  สปัดาห ์เรมิ 25 เม.ย. 3 – 30 พ.ค. 2563 
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หนังสืออ ้างองิ 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  (ปรบัปรุง ) เรอืง ทีดิน อาคารและอปุกรณ.์ กรุงเทพฯ : . 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  (ปรบัปรุง ) เรอืง สญัญาเช่า. กรุงเทพฯ : . 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  (ปรบัปรุง ) เรอืง ตน้ทนุการกูยื้ม. กรุงเทพฯ : . 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  เรอืง หนีสงสยัจะสญูและหนีสญู (ฉบบัที  เดิม) กรุงเทพฯ : . 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  (ปรบัปรุง ) เรอืง การดอ้ยค่าของสินทรพัย.์ กรุงเทพฯ : . 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  (ปรบัปรุง ) เรอืง ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขนึ และสินทรพัยที์อาจเกิดขนึ. 

กรุงเทพฯ : . 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  (ปรบัปรุง ) เรอืง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน. กรุงเทพฯ : . 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  (ปรบัปรุง ) เรอืง อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ. กรุงเทพฯ : . 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ.์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที  (ปรบัปรุง ) เรอืง การรวมธรุกิจ. กรุงเทพฯ : . 
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